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 المستخلص

المتمثل ب)رأس المال البشري,رأس  الحالي  الى تقصي تأثير رأس المال الفكرييهدف البحث   

وعليه  المتمثل ب)البقاء,التكيف,النمو( في النجاح االستراتي مال الزبون  ( الهيكلي, رأسالمال 

حث الى استخدام اداة االستبيان في جمع افقد لجأ الب بينهما  فمن اجل بيان طبيعة ونوع العالقة

من  الزيوت(استبانة وزعت على االفراد العاملين لقسم 50شملت عينة البحث)البحث, وقد  بيانات

 باناتاالتحاد /محافظة بابل وبعد تبويب البيانات تبين ان عدد االست اإلداريين والفنيين  في شركة

ومن اجل استخراج نتائج البحث تم استخدام ه باناست(  45بلغ ) االحصائي الصالحة للتحليل

موعة من االختبارات الكفيلة باستخراج النتائج المطلوبة والتي تتمثل في الوسط الحسابي, مج

واالنحراف المعياري, واالهمية النسبية, ومعامل الفا كرونباخ, ومعامل ارتباط بيرسون, 

 س المال الفكريرأإلى وجود عالقة قوية بين  البحثأشارت نتائج وعليه . ومعامل التفسير

شركة في  الزيوتقسم  ضرورة اهتمامومن أهم التوصيات كانت ستراتيجي. والنجاح اال

الزبائن من رأس مال الهيكلي, ورأس المال بتحسين راس المال البشري, واالتحاد/محافظة بابل 

مهارات تعزيز من خالل س مال فكري عاٍل أبناء رتحقيق نجاح استراتيجي وضمان  اجل ضمان

  , والنموالشركة تجاه البقاء, والتكيف

 ., النجاح االستراتيجي  رأس المال الفكري الكلمات المفتاحية:

Abstrac                                                                                                            

The current research aims to investigate the impact of intellectual capital 

represented by (human capital, structural capital, customer capital) on the 

strategic success represented by (survival, adaptation, growth). The 

questionnaire in collecting research data, and the research sample 

included (50) questionnaires distributed to the personnel working for the 

oil department, including administrators and technicians in Al-Ittihad 

Company / Babil Governorate. After tabulating the data, it was found that 

the number of valid questionnaires for statistical analysis reached (45) 

questionnaires. Using a set of tests capable of extracting the required 

results, which are the arithmetic mean, standard deviation, relative 

importance, Cronbach's alpha coefficient, Pearson correlation coefficient, 

and interpretation coefficient. Accordingly, the results of the research 
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indicated that there is a strong relationship between intellectual capital 

and strategic success. Among the most important recommendations was 

the need for the Oil Department in Al-Ittihad Company / Babylon 

Governorate to pay attention to improving human capital, structural 

capital, and customer capital in order to ensure strategic success and to 

ensure the building of high intellectual capital by enhancing the 

company’s skills towards survival, adaptation, and growth  

 Keywords:intellectualcapital ,strategic success  

 

  المقدمة

رأس المال الفكري يستخدم عموًما لوصف األصول غير الملموسة على مستوى الشركة , يمكن   

قياس األصول غير الملموسة والقياس الذي يؤكد  هماتحديد نهجين مختلفين لرأس المال الفكري ,

ما نظمة لموفقًا لبعض الباحثين , يمكن إرجاع سبب رغبة السوق في دفع المزيد واتخاذ القرار. 

قيمتها االقتصادية المستقبلية لولها أكثر من قيمة أصولها الملموسة إلى رأس المال الفكري 

المتوقعة. لذلك توجد دوافع واضحة لالهتمام برأس المال الفكري. من ناحية أخرى , يمثل التحكم 

ما هو رأس  في رأس المال الفكري إشكالية كبيرة بسبب طبيعته غير الملموسة ومن المعقد تحديد

تعاني معظم شركاتنا اآلن من التعقيد البيئي, الذي بدوره يزيد من حيث المال الفكري بالضبط 

عدم التأكد البيئي وهذا يدعوها إلى ضرورة أن تكون ذات رأس مال فكري عالي يمكنها من 

وره يسهم القدرة على االستجابة السريعة لمتطلبات السوق والتكيف مع البيئة الخارجية والذي بد

 في استمرار وديمومة بقائها ويضمن لها عدم انهيارها واضمحاللها واالختفاء من عالم األعمال.

التي يتم من  والنجاح االستراتيجيرأس المال الفكري اذ يهدف البحث الى تحديد العالقة بين 

, للمنظمةتطوير مهارات ومواهب ومعرفة العاملين من اجل الوفاء بالمسؤوليات االساس خالله 

وعليه فمن اجل تحقيق هدف البحث تم تقسيم هذا المبحث بواقع اربعة مباحث, تمخض المبحث 

االول في المنهجية العلمية للبحث, وبين المبحث الثاني االطار النظري للبحث, وضم المبحث 

الثالث الجانب التطبيقي للبحث, وعرض المبحث الرابع االستنتاجات والتوصيات التي توصل 

 ليها البحث.ا

 المبحث األول                                              

 منهجية البحث                                             

 أوال: مشكلة البحث

عن طريق االستعراض المرجعي للدراسات التي أنجزت في هذا المضمار  البحثتتجسد مشكلة   

 شركة االتحادفي لدى العاملين رأس المال الفكري ان نقص أذ نا على الرغم من قلتها في منظمات

سينعكس بدوره على النجاح االستراتيجي محافظة بابل /قسم الزيوت-للصناعات الغذائية المحدودة

أذ أن النجاح االستراتيجي  .ومن ثم يؤدي الى ضعف كفاءة وفعالية المنظمة في تحقيق أهدافها
من راس مال فكري مميز قادر على تحقيق التكيف مع ظروف  للشركة يتوقف على ما تمتلكه
في إحدى قطاعات الصناعة البحث فضال عن ذلك سيتم إجراء البيئة المعقدة وشديدة التنافس 

 اومن هنا جاء هذ, محافظة بابل/قسم الزيوت-للصناعات الغذائية المحدودة االتحادوهي شركة 

في النجاح االستراتيجي رأس المال الفكري عبه ليالذي التأثير لتسليط الضوء على البحث 

  في التساؤالت االتية:البحث يمكن صياغة مشكلة للشركة, وعليه 
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المتوافر لديها لتحقيق النجاح رأس المال الفكري هل تعتمد ادارة الشركة المبحوثة على (1

  االستراتيجي؟

 قسم الزيوت-غذائية المحدودةللصناعات ال االتحاد شركةفي ما مستوى النجاح االستراتيجي (2

 محافظة بابل /

االتحاد للصناعات الغذائية في النجاح االستراتيجي لشركة رأس المال الفكري ما هو تأثير (3

 محافظة بابل؟-قسم الزيوت-المحدودة 

 

 : أهمية البحثثانيآ

وذلك يكتسب البحث أهميتة من خالل محاولة عرض أنموذج مفاهيمي وفكري لمتغيرات البحث   

بسبب قلة الدراسات التي تناولت الموضوع بمتغيريه وبالتالي تكمن أهميته بكونه يمثل مساهمة 

جديدة في تحقيق النجاح االستراتيجي خالل تبني رأس المال الفكري في الشركات ومن خالل 

ل المراجعة لألدبيات األدارية السابقة يتبين أنه عدد قليل من الدراسات وظفت مدخل رأس الما

الفكري في دراسة النجاح االستراتيجي خصوصآ في قطاع الصناعات لذلك يعد هذه البحث 

 مساهمة جديدة ضمن البيئة العراقية وتحديدآ قطاع الصناعات.

 : أهداف البحثثالثآ

 تتمثل اهداف البحث بما يأتي:

قسم  -محدودةللصناعات الغذائية ال االتحادشركة تحديد مستوى وطبيعة رأس المال الفكري في (1

 محافظة بابل/الزيوت 

قسم  -شركة االتحاد للصناعات الغذائية المحدودةمستوى النجاح االستراتيجي في  (بيان2

 .محافظة بابل/السكر

 .النجاح االستراتيجيتحديد مدى عالقة االرتباط بين رأس المال الفكري و(3

 المال الفكري في النجاح االستراتيجي. تأثير رأس( قياس 4

 للبحثبعآ : المخطط الفرضي را

رأس   يتمثل المخطط الفرضي للبحث من خالل بيان طبيعة ونوع العالقة بين المتغير المستقل )

 ( والمتغير التابع )النجاح االستراتيجي( وكما يأتي: المال الفكري 

رأس المال البشري, رأس المال بأبعاده ) المال الفكري برأس : ويتمثلالمتغير المستقل (1

   (Muh,2019: 283) (, وتم اعتماد مقياس هيكلي, رأس المال الزبائنيال

: المتمثل بالنجاح االستراتيجي والذي يتضمن ثالثة ابعاد )البقاء, والتكيف, المتغير التابع (2

 .(Abuzaid,2018:647; Ahmed,2020:1187) والنمو( وتم اعتماد مقياس
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 للبحثالمخطط الفرضي ( 1الشكل )                                

 خامسا: فرضيات البحث

  وفقآ لما جاء في اهداف البحث يمكن صياغة الفرضيات االتية:

رأس المال الفكري توجد عالقة ارتباط إيجابية ذات دالله معنوية بين الفرضية الرئيسية األولى: 

 والنجاح االستراتيجي وتتفرع من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية هي:

والنجاح االستراتيجي رأس المال البشري عالقة ارتباط إيجابية ذات دالله معنوية بين  توجد -1

 بأبعاده )البقاء والتكيف والنمو (

والنجاح االستراتيجي رأس المال الهيكلي توجد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة معنوية بين -2

 بأبعاده )البقاء والتكيف والنمو(

والنجاح االستراتيجي  ونراس مال الزببية  ذات داللة معنوية بين توجد عالقة ارتباط إيجا-3

 بأبعاده )  البقاء والتكيف والنمو(

والنجاح رأس المال الفكري : توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين الفرضية الرئيسة الثانية

 االستراتيجي, وتتفرع من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية هي:

في النجاح االستراتيجي بأبعاده لرأس المال البشري ر ذات داللة معنوية توجد عالقة تأثي-1

 )البقاء والتكيف والنمو(                                

في النجاح االستراتيجي بأبعاده )  لرأس المال الهيكلي توجد عالقة تأثير ذات  داللة معنوية-2

 البقاء والتكيف والنمو(

في النجاح االستراتيجي بأبعاده لرأس المال الزبائني داللة معنوية  توجد عالقة تأثير ذات-3

 )البقاء والتكيف والنمو(

 سادساً: عينة البحث 

في شركة  من االفراد العاملين لقسم الزيوت من اإلداريين والفنيين(50شملت عينة البحث )  

, تيارهم بشكل عشوائيجرى اخ محافظة بابل/قسم الزيوت-للصناعات الغذائية المحدودة االتحاد

( وبنسبة استجابة مساوية 45وبعد تبويب البيانات تبين ان عدد االستمارات الصالحة للتحليل بلغ )

 .(90%لـ )

 سابعاً: محاور البحث

 (.1ابعاد يمكن بيانها في الجدول ) متغير ثالثةولكل المتغيرين تمثلت محاور البحث في   

 ( محاور ومتغيرات البحث1ل )الجدو                            
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 المقياس الفقرات االبعاد المتغير المحور

 رأس المال الفكري االول

 5 رأس المال البشري

Muh,2019: 283 5 رأس المال الهيكلي 

 5 ونرأس مال الزب

 النجاح االستراتيجي الثاني

 5 البقاء

Abuzaid,2018:647)) 5 التكيف 

 5 النمو

 

 المبحث الثاني                                              

 رأس المال الفكري                                          

 رأس المال الفكريمفهوم (1

التي تم تطبيقها في مجال العلوم االدارية يعد مفهوم رأس المال الفكري من المفاهيم االقتصادية    

االموال متنوعة وتشمل راس المال الطبيعي والمادي , والبشري  االجتماعية وبالنظر لرؤوسو

ويعد رأس المال الفكري احد المؤشرات االساسية والمقاييس المعتمدة ,  واالجتماعي والفكري 

ففي بداية  ( .457: 2016لموجودات غير المملوسة )ابراهيم وتركي,في نطاق واسع لقياس ا

على اغلب الباحثين ام برأس المال الفكري , إذ اكد الثمانينيات بدأت المنظمات باالهتم

الموجودات الغير مادية في المنظمة , اذ تعد محدداً اساسيا لها للحصول على االرباح , أما في 

بداية التسعينيات فقد ظهرت بعض الدراسات التي تناقش فكرة رأس المال الفكري في المنظمة 

تاج التكنلوجيا العالية ال تتمثل في الموجودات المادية فقط لتحقيق الربحية والنجاح , معتبرة ان ان

وانما في مهارات االفراد العاملين عليها والتراكم المعرفي والفكري لما تملكه تلك المنظمات 

حسب اراء  ويمكن توضيح مفهوم رأس المال الفكري (28: 2021)الجبوري و عبد الحسن,

 من خالل الجدول االتي : بعض الباحثين

 ( اراء عدد من الباحثين حول مفهوم رأس المال الفكري2الجدول )                  

 المفهوم والسنة اسم الباحث ت

1 
Khalique et 

al.,2011:343 

القدرة المتميزة التي يمتلكها عدد قليل من االفراد العاملين 

قادرين على المساهمة في تقديم  تجعلهمفي المنظمة والتي 

 تضيف قيمة اقتصادية للمنظمة اسهامات فكرية

2 Khan.2014: 298 
المعرفة التي توظفها المنظمة وتستثمرها لتحقيق الميزة 

 التنافسية وبالتالي اضافة قيمة اقتصادية لها .

3 Dzenopoljac,2017:885 
المنظمة والتي تستخدمه لتحقيق  تمتلكهالمورد الفكري الذي 

 قيمة مضافة للمنظمة 

4 Aino et al.,2017:3 

االفراد الذين يحاولون ان يستخدمون عقولهم اكثر من ان 

يستخدمون ايديهم , بسبب انهم يمتلكون خبرات وقدرة على 

 حلول مهمة ويخلقون قيمة للشركة إليجاداالبداع واالبتكار 

5 Hamdan,2017: 2 

معنى اخر انها بالمعرفة التي من الممكن ان توظف , 

س مال اال بعد العثور عليها المعرفة التي ال تصبح رأ

 واستعمالها لصالح المنظمة

6 
Smriti & 

Das,2018:936 

الطاقة المستقبلية التي تكون كامنة عند المجموعات التي 

 تتعلق برأس المال الفكري

7 Due,2018:3 

المهارات التي تستعمل لخلق الميزة التنافسية والتي تساعد 

لق نظام محترف داخل في اطار الهيكل التنظيمي لمحاولة خ

 المنظمة 



6 
 

8 Muh,2019: 283 

على أنه مجموع ما تنتجه العناصر الرئيسية الثالثة للمنظمة 

)رأس المال البشري , ورأس المال الهيكلي , ورأس مال 

الزبون( المتعلقة بالمعرفة والتكنولوجيا التي يمكن أن توفر 

 قيمة أكبر للشركة في شكل ميزة تنافسية المنظمة.

 

 اهمية رأس المال الفكري(2

ان المنظمات الناجحة هي التي تقوم باستقطاب واختيار وتنمية االفراد العاملين بها والذين    

يستطيعون قيادتها , وهي التي تهتم ايضاً بزبائنها ورغباتهم وحاجاتهم وتستغل فرص التقنيات 

امامها هو التاكد من توفر االفراد  الموجودة في البيئة المحيطة بها , لذالك فان التحدي الرئيسي

تتمثل اهمية رأس المال ( . 117: 2015الماهرين المميزين وتطويرهم وتنمية مهاراتهم )صالح,

قرن الحادي والعشرين في ظل االقتصاد الحالي الفكري في كونه اكثر الموجودات قيمة في ال

التي تكون قادرة على ادخال  الذي يطلق عليه باالقتصاد المعرفي النه يمثل القوى العاملة

التعدبالت التي تكون جوهرية في اعمال المنظمات , ويتعلق هذا المورد بصناعة المعرفة والذين 

يملكون العقول المتميزة وهذا وبحد ذاته يعد مدخل كافي لتحقيق التميز والتفوق بشكل مستمر اذا 

ا اصبح لزاماً على مدراء المنظمات لذ( . 157: 2018تمت ادارته بشكل فعال )عبد هللا والياس,

ان يدركوا اهمية هذا النوع من رأس المال , كما انه عليهم البحث عن طريقة لتشخييص وتقييم 

العناصر التي تكون رأس المال الفكري باعتبارها مصدراً مهما لخلق التثروة في المنظمات في 

مات بالنقاط ظلمال الفكري في المنان تحدد اهمية رأس ايمكن و(.7: 2008هذا الوقت )السكاني,

 :(225: 2017)الزبيدي واخرون,االتية 

احد العوامل التي تعمل على اعطاء المنظمة القدرة على االستمرارية في امتالك القدرة  -1

 التنافسية .

 زيادة القدرة االبداعية . -2

 ابهار الزبائن وجذبهم وتعزيز والئهم . -3

والمطورة وتقليل المدة بين كل المنتجات الجديدة  تعزيز التنافس وذلك بتقديم المزيد من -4

 ابتكار والذي يليه.

 خفض التكاليف وامكانية بيعها باسعار تنافسية . -5

 االنتاجية.تحسين  -6

 التنافسية.تعزيز القدرة  -7

تعكس تطور الفكر االداري ,  المؤشرات التيالتي اصبحت من اهم  قياسيةتوظيف نظم  -8

 اسبة االدارية .والذي يعد من اهم ممارسات المح

ان رأس المال الفكري من الموجودات ذات القيمة االكبر في القرن الحادي والعشرين ,  -9

بسبب انه يمثل قوى عملية قادرة على ادخال التعديالت الجوهرية في كل شئ في اعمال 

 منظماتهم فضال عن ابتكاراتهم المتالحقة .

  ابعاد رأس المال الفكري( 3

حتى  والمتطورةامتياز رأس المال الفكري باعتباره األساس للشركة الممتازة لقد ظهر مؤخًرا    

العديد من الشركات تفضل استخدام رأس المال فأن تكون قادرة على خلق أداء جيد. ومع ذلك , 

. يمكن تعريف رأس المال التقليدي لبناء أعمالها , لذا فهم يقدمون منتجات تكنولوجية منخفضة

( على أنه مجموع ما تنتجه العناصر الرئيسية الثالثة Muh,2019: 283ظر)نالفكري من وجهة 

للمنظمة )رأس المال البشري , ورأس المال الهيكلي , ورأس مال الزبون( المتعلقة بالمعرفة 

 etوفقًا والتكنولوجيا التي يمكن أن توفر قيمة أكبر للشركة في شكل ميزة تنافسية المنظمة.

al.,2019:98)  Hermawan) فإن رأس المال الفكري هو أحد األصول الكامنة التي ثبت أنها

المفتاح للوصول إلى والذي يعتبر كبيرة الحجم للشركة في كل من الصناعة وقطاع الخدمات , 

رأس المال  للمنظمات. حيث يعتبروالتطور ميزة تنافسية مستدامة لتشجيع النمو االقتصادي 
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لشركة , وخاصة بالنسبة لشركات التكنولوجيا العالية والخدمات العامل المهيمن في تقييم ا الفكري

المهنية حاول الباحثون إعادة فحص العالقة بين تطبيق عناصر رأس المال الفكري التي تتكون 

من رأس المال البشري ورأس المال للزبائن ورأس المال الهيكلي على أداء األعمال في شركات 

 وهي كما يلي: (Muh,2019: 281-283) ي من ثالثة ابعادويتكون رأس المال الفكر التصنيع

تضيف التي يمتلكها العاملين والتي  هذا البعد القدرات والمهارات يمثل البشري: المال أ( رأس

رأس المال ( أن Muh,2019: 283كما وضح) ( Kianto,2017:12قيمة اقتصادية للمنظمة )

الحصول عليها عند مغادرة الموظفين للشركة  البشري هو المعرفة والمهارة والخبرة التي يتم

 .والتي تتضمن معرفة الفرد بالمنظمة الموجودة

(Bontis  et al.,2014:4) بكل بساطة , يمثل رأس المال البشري مخزون المعرفة الفردي

من خالل كفاءتهم وموقفهم وخفة حركتهم الفكرية.  ICلمنظمة ما يمثله موظفوها حيث يولدون 

ة المهارات والتعليم , بينما يغطي الموقف المكون السلوكي لعمل الموظفين. تمّكن تشمل الكفاء

المرونة الفكرية المرء من تغيير الممارسات والتفكير في حلول مبتكرة للمشاكل. على الرغم من 

أن الموظفين يعتبرون أهم أصول الشركة في المؤسسة التعليمية , إال أنهم ليسوا مملوكين 

رأس المال البشري مهم ألنه مصدر لالبتكار والتجديد االستراتيجي , سواء كان ذلك أن للمؤسسة.

من العصف الذهني في مختبر أبحاث , أو أحالم اليقظة في المكتب , أو التخلص من الملفات 

 القديمة , أو إعادة هندسة العمليات الجديدة , أو تحسين المهارات الشخصية أو التطوير. 

يشمل رأس المال الهيكلي كل عنصر من عناصر الهيكل التنظيمي  ) يكلي:الهرأس المال -2

تعد فعالية هذه   المصلحة حيثالذي يسهل قدرة الموظف على تكوين ثروة للشركة وأصحاب 

العملية مهمة للغاية ألنها تتضمن إجراءات داخلية تسمح بتكامل المعرفة وتقاسم القدرات , مما 

مة. باإلضافة إلى ذلك , تساهم عمليات إدارة المعرفة في فعالية يؤدي إلى تكوين ثروة للمنظ

يشمل رأس المال الهيكلي قدرة الشركة على الوصول  (Azzahra,2018:27)  أجيال العمالء

إلى األسواق أو األجهزة والبرامج وغيرها التي تدعم الشركة بمعنى آخر البنية التحتية التي تدعم 

 :Hamdan,2017كما يمكن توضيحة من وجهة نظر) ,(Muh,2019: 283) أداء الموظفين

حيث ان رأس المال الهيكلي نسبة رأس المال الهيكلي مقسومة على القيمة المضافة على أنه  (5

يشير هيكل رأس المال إلى مصادر التمويل التي . رأس المال البشري –= القيمة المضافة 

ق الملكية واألوراق المالية المختلطة التي تستخدمها الشركة. تشمل هذه المصادر الديون وحقو

تستخدمها الشركة لتمويل أصولها وعملياتها ونموها المستقبلي. غالبًا ما يُنظر إلى هيكل رأس 

مال الشركة من حيث النفوذ المالي , فهو محدد مباشر لمخاطرها اإلجمالية وتكلفة رأس المال. 

ويمكن أن تؤثر على قيمتها وبالتالي على ثروة مصادر رأس المال لها عواقب مهمة على الشركة 

  (Baker &Martin.,2011:1) .المساهمين

يشمل رأس المال الهيكلي جميع مستودعات المعرفة غير البشرية في المنظمات والتي تشمل   

قواعد البيانات والمخططات التنظيمية وأدلة العمليات واالستراتيجيات والروتين وأي شيء تكون 

شركة أعلى من قيمتها المادية. كما ان رأس المال الهيكلي هو "ما يتبقى في الشركة عندما قيمته لل

يعود الموظفون إلى منازلهم ليالً". ينشأ رأس المال الهيكلي من العمليات والقيمة التنظيمية , مما 

بل. إذا يعكس البؤر الخارجية والداخلية للشركة , باإلضافة إلى قيمة التجديد والتطوير للمستق

كانت المنظمة لديها أنظمة وإجراءات ضعيفة لتتبع أعمالها , فلن يصل رأس المال الفكري 

اإلجمالي إلى أقصى إمكاناته. ستتمتع المنظمات ذات رأس المال الهيكلي القوي بثقافة داعمة 

الذي  تسمح لألفراد بتجربة أشياء جديدة والتعلم والفشل. رأس المال الهيكلي هو الرابط الحاسم

 . (Bontis  et al.,2014:5)على المستوى التنظيمي للتحليل ICيسمح بقياس 

تكون عامالً محدًدا لتستثمر الشركات بكثافة لتصبح محور تركيز الزبائن و :ونرأس مال الزب-3

هو مفتاح النجاة من فالزبون للسوق المطلق الذي يكون قادًرا على زيادة أو تحسين أداء أعمالها. 

يوضح  ,حيث مخلصون للشركة , فسيتم الحفاظ على أداء األعمالالزبائن شركة. إذا كان فشل ال

رأس مال الزبون معرفة سلسلة من األسواق والزبائن والموردين والعالقات بين الحكومة 
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والصناعة لذلك كان على الشركة أن تبتكر سلًعا وخدمات مختلفة ولها قيمة أكبر في نظر 

يمثل الى رأس المال الزبائني على انه (30: 2021بوري و عبد الحسن,, وأشار )الجالزبائن

 Bontis  et) .كما وضحالعالقة مع الزبائن الذين تتعامل المنظمة معهم كزبائن ومجهزين

al.,2014:5)  رأس المال الزبائني هو المعرفة المضمنة في قنوات التسويق وعالقات الزبائن

يمثل اإلمكانات التي تمتلكها المنظمة أذ ر إدارة األعمال. التي تطورها المنظمة من خالل مسا

 بسبب األصول غير الملموسة السابقة.

 المبحث الثالث                                               

 النجاح االستراتيجي                                            

 مفهوم النجاح االستراتيجي (1

ستراتيجي مطلبا رئيسا تسعى المنظمات لتحقيقه من اجل ضمان المحافظة على يمثل النجاح اال  

ديمومتها واستدامتها في بيئة االعمال المضطربة, فضال عن قيام المنظمات بالبحث عن شتى 

السبل والوسائل من اجل تحقيق هذا النجاء, االمر الذي يسهم في تمكين العاملين لتطوير قدراتهم 

(. أي بعبارة اخرى ان النجاح االستراتيجي Abuzaid,2018:641ستراتيجي )لتحقيق النجاح اال

يسهم في بناء المنظمة من خالل تحفيزها على استثمار مقدراتها من تعزيز ادوارها وعملياتها 

الى اراء بعض الباحثين (3ويشير الجدول)يسهم في تحسين ادائها بشكل عام, بالشكل الذي 

 .لمفهوم النجاح االستراتيجي

 مفهوم النجاح االستراتيجي وفق اراء بعض الباحثين( 3الجدول )                   

 المفهوم اسم الباحث والسنة ت

1 Zaitseva et al.,2016:5 

 

المدخل المتبع من قبل المنظمة والمتسم باالفكار 

االبداعية المتجددة والهادف الى البقاء والتكيف والنمو في 

 لشديد.ظل الصراع التنافسي ا

 

2 Romanowska,2016:13  عملية تستثمرها المنظمة من اجل تحسين قابليات

 المديرين ومعالجة المشاكل

3 Hamilton& 

Kwon,2016:2211 

مدى قدرة المنظمة على التواصل واالنسجام مع العاملين 

 يهالديها من اجل ضمان تحقيق االهداف التي تسعى ال

4 Obwatho,2019:5 ستطيع من خالله المنظمة معالجة نقاط المدى الذي ت

 الضعف التي تعاني منها وتحقيق التميز على المنافسين

5 Lan,2020:82 

 

مورد اساس لالتصال مع العاملين والتركيز على 

المنافسة من اجل ضمان الحصول على حصة سوقية 

 اكبر

6 Kayikci,2020:1 وء مدى قدرة المنظمة على البقاء والتكيف والنمو في ض

 ااالهداف التي تسعى الى تحقيقه

4: 2020حسن والشيخلي, 7

  

صياغة رؤية استراتيجية موجزة وواضحة مع االلتزام 

باتباع ثقافة تحفيزية ناجحة لتحقيق اهداف المنظمة 

بكفاءة وفاعلية واالبتعاد عن الروتينية وفسح المجال 

للكوادر المبدعة والمفكرة لضمان التنفيذ الفاعل لتلك 

 هدافاال
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مدى قدرة المنظمة على البقاء يشير إلى  النجاح االستراتيجي أنيمكن القول  أعالهومما تقدم 

النجاح المستمر و  األهداف إحداث تغييرات دورية تسهم في تحقيقوالتكيف والنمو من اجل 

 .لعملياتها الداخلية والخارجية

 اهمية النجاح االستراتيجي (2

من اهم أسباب بقاء واستمرار المنظمات وعليه فأن المنظمات بكافة  يعد النجاح االستراتيجي  

أنواعها تحرص على توفير وتحقيق متطلبات النجاح االستراتيجي, اذ احتل مفهوم النجاح 

االستراتيجي مكانة مهمة في الدراسات والبحوث كونه اسهم في تطوير الفكر التنظيمي من خالل 

المر الذي اسهم في تحسين قدرة المنظمة على  البقاء والتكيف تحسين كفاءة وفاعلية المنظمة, ا

, فالنجاح االستراتيجي يسهم في تحقيق نتائج النشاط للعاملين طور من اجل تحقيق اهدافهاوالت

والمالكين والزبائن مع جميع أصحاب المصلحة من منظور البيئة الخارجية العامة والخاصة, اما 

نه يسهم في  تحسين القدرة على مواجهة الفشل واإلفصاح التنظيمي من منظور البيئة الداخلية فا

وتعزيز القدرة على تحدي الصعوبات وتطوير البيئة الداخلية للمنظمة, فضال عن دعم التطوير 

من خالل توفير األموال الالزمة لشراء المعدات الالزمة والمتقدمة ومواكبة التطورات 

طوير البرامج التدريبية مع اعتماد نظام حوافز عادل ومشجع التكنولوجية السريعة والقدرة على ت

(, وبالتالي تكمن Ahmed et al.,2020:1186الكتساب مهارات وخبرات جديدة وتطويرها )

 &McCann  ;,حسن والشيخلي2020:4اهمية النجاح االستراتيجي في النقاط االتية )

McCarren,2012:244): 

 تحقيق الميزة التنافسية  .1

ناخ مناسب من الثقة والتعامل االخالقي الذي يبعد احتمال زيادة شكاوى العاملين تهيئة م .2

 ضد المنظمة.

 رفع مستوى اداء العاملين واستثمار قدراتهم وامكاناتهم وبما يساعدهم على التقدم والتطور. .3

تقييم برامج وسياسات وخطط ادارة الموارد البشرية كون نتائج العملية يمكن ان تستخدم  .4

 ات للحكم على دقة هذا السياسات والبرامج والخطط.مؤشر

 ابعاد النجاح االستراتيجي (2

يمكن قياس النجاح االستراتيجي من خالل تحسين مقدرة المنظمة على البقاء وتطوير امكاناتها,   

واالستمرار في بيئة االعمال, فضال عن القدرة على التنبؤ بالمشاكل الداخلية والخارجية التي 

اللها تعزيز مقدرات المنظمة في المستقبل ووضع الوسائل التي تحد من تطوير يمكن من خ

المنظمة والتي تؤثر على النجاح االستراتيجي الخاص بها, فجوهر قياس النجاح االستراتيجي 

يكمن في التنفيذ الفعال لخطط المنظمة والمحافظة على المتعاملين والمستفيدين منها, االمر الذي 

قدرتها على التكيف والنمو في عالم االعمال من خالل ثالثة ابعاد  يسهم في تحسين

(Abuzaid,2018:647 ; Katz & Green, 2007:586 ; Ahmeda,2020:1187 وهي )

 كما يأتي:

: يمثل البقاء جوهر النجاح االستراتيجي, وقد تتعرض بعض المنظمات إلى مشاكل البقاء (1

ع المنظمات أو تغيير حاجات ورغبات السياح وضغوطات من جهات أخرى كالمنافسة الحادة م

,وحتى تضمن المنظمة بقاءها في السوق سنجدها تضحي بأمور كثيرة في سبيل ذلك, وكذلك 

 (.226: 2018ستكون المنظمة مجبرة على استخدام طريقة األسعار المنخفضة )الكمري وسعود,

رة عالية التعقيد في شتى : إن وجود المنظمات المعاصرة في بيئة متغيرة غير مستقالتكيف (2

الجوانب يتطلب االستجابة السريعة والتكيف مع المتغيرات البيئية في جوانبها المختلفة, ويتجسد 
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ذلك من خالل إبداع وابتكار المنتجات وتقديم خدمات جديدة, وكذلك تلبية االحتياجات المتزايدة 

 (.10: 2018عمر,للزبائن, وبما يمكنها من تحقيق أهدافها التنافسية )محمد و

نية المنظمة لتحقيق النمو البسيط وزيادة : يمثل النمو المرتكز االساس الذي يعكس النمو (3

تخصيص الموارد واالهتمام باستمرار بهدف زيادة استراتيجيات نمو  قيمتها الجزئية من خالل

 في السوقالمنظمة , فضال عن انه يهدف باستمرار إلى تحقيق حصة أعلى من المتوسط 

ألداء السوق في والمبيعات والحجم )في أعداد العاملين(, اضافة الى تقديم مساهمة فوق المتوسط 

المنظمة, فممارسة التنفيذ المتزامن لالستراتيجيات الموالية للربح والمؤيدة للنمو تزيد من القيمة 

 .(Han,2007:48-50)اإلجمالية للمنظمة 

 الرابعالمبحث                                                 

 االطار العملي للبحث                                            

 اوالً: ترميز وتوصيف متغيرات البحث

تهتم هذه الفقرة في تحسين طبيعة ونوع النتائج من خالل التعبير بمجموعة من الرموز الخاصة   

, فضال عن خلق تصور واضح لدى البحثرات من اجل تقديم نتائج دقيقة لمتغي البحثبمتغيرات 

القارئ تجاه المتغيرات الداخلة في التحليل, وتوضيح النتائج التي توصل اليها البحث بكل يسر 

الداخلة في  البحث( يوضح توصيف وترميز متغيرات وابعاد 4وسهولة, وعليها فالجدول )

 .التحليل

 البحثصيف وترميز متغيرات وابعاد ( تو4الجدول )                                 

 الرمز الفقرات االبعاد المتغير المحور

 رأس المال الفكري االول

 XA 5 رأس المال البشري

XX 5 رأس المال الهيكلي XB 

 XC 5 رأس مال الزبون

 النجاح االستراتيجي الثاني

 YA 5 البقاء

YY 5 التكيف YB 

 YC 5 النمو

 

 ار التوزيع الطبيعيثانياً: اختب

( الى ان جميع قيم اختبار التوزيع الطبيعي لمعامل االلتواء والتفلطح 5تشير نتائج الجدول )  

تتبع التوزيع الطبيعي مما يعني  البحثمما يدل على ان جميع ابعاد متغيرات  (0.05)اعلى من 

ال تتبع التوزيع رفض الفرضية الصفرية التي تنص على ان البيانات الداخلة في التحليل 

الطبيعي, وقبول الفرضية البديلة التي تفرض عكس ذلك وان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي, مما 

 يدل على انه بمكان الباحث استخدام االحصاءات المعلمية من اجل استخراج النتائج المطلوبة.

 (n=45) البحث( نتائج التوزيع الطبيعي لمتغيرات 5الجدول )                    

 االختبارات

ن
و
زب

ال
ل 

ما
ال
س 

رأ
ي 

كل
هي

 ال
ل
ما

ال
س 

رأ
 

ي
شر

لب
 ا
ل
ما

ال
س 

رأ
 

ي
كر

لف
 ا
ل
ما

ال
س 

رأ
 

ء
قا

لب
ا

ف 
كي

لت
ا

 

و
نم

ال
 

ي
ج

تي
را

ست
ال
 ا
ح

جا
لن
ا

 

Kolmogorov-

Smirnov 

 0.128 0.204 0.164 0.155 0.153 0.120 0.195 0.171 االحصائية

القيمة 

 المعياري
P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 

القيمة 

 المعنوية
**** **** **** **** **** **** **** **** 
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Shapiro-

Wilk 

 0.921 0.881 0.906 0.909 0.908 0.923 0.865 0.851 االحصائية

القيمة 

 المعياري
P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 

القيمة 

 المعنوية
**** **** **** **** **** **** **** **** 

 

 ثالثاً: ثبات اداة القياس

تتسم بالثبات  البحث( والخاصة بمعامالت الفا كرونباخ ان مقاييس 6تستعرض نتائج الجدول )  

( وهي مقبولة احصائيا في 0.963 – 0.943والمصداقية العالية كون ان جميع القيم تتراوح بين )

 ( وتتسم بالثبات واالتساق الداخلي.0.75ان قيمتها اكبر من ) البحوث االدارية والسلوكية كون

 .البحث( يوضح معامالت الفا كرونباخ لمتغيرات وابعاد 6والجدول )

                          البحث( معامالت كرونباخ الفا لمتغيرات وابعاد 6الجدول )

 الفقرات االبعاد المتغير
الفا كرونباخ 

 لكل بعد

كرونباخ الفا 

ككلللبحث   

رأس المال 

 الفكري

 0.955 5 رأس المال البشري

0.958 

 0.943 5 رأس المال الهيكلي

 0.948 5 رأس مال الزبون

راس المال الفكري معامل الفا كرونباخ لمتغير  0.945 

النجاح 

 االستراتيجي

 0.963 5 البقاء

 0.952 5 التكيف

 0.953 5 النمو

لمتغير النجاح االستراتيجيمعامل الفا كرونباخ   0.948 

 

 رابعاً: الوصف االحصائي للبيانات

 راس المال الفكريمتغير  (1

راس المال ( الى ان المعدل العام للمتوسطات الحسابية لمتغير 7من نتائج الجدول )اسفرت 

( وبمستوى اجابة مرتفع جدا وبشدة اجابة 0.576( وانحراف معياري مقداره )4.43بلغ ) الفكري

كونه حصل المال الهيكلي راس (, مما يدل على اهتمام الشركة المدروسة في بُعد 87%بلغت )

( 0.624( وانحراف معياري مساٍو لـ )4.38على المرتبة االولى بمتوسط حسابي قدره )

الزبون راس (, من جانب اخر حصل بُعد 88%وبمستوى اجابة مرتفع جدا واهمية نسبية قيمتها )

( 0.568( وانحراف معياري مقداره )4.28خيرة بمتوسط حسابي مساٍو لـ )على المرتبة اال

( وبمستوى اجابة مرتفع, مما يدل على اهتمام الشركة المدروسة في 86%وبأهمية نسبية بلغت )

يمكن من خاللها تطوير  بناء عالقات ايجابية مع الزبائنالهيكلي من خالل تطوير راس مالها 

 .قاتيةوالعالامكاناتها الهيكلية 

 راس المال الفكري( االحصاء الوصفي لمتغير 7الجدول )                        

 الفقرة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 %النسبية

ترتيب 

 االهمية
 الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 %النسبية

ترتيب 

 االهمية

XA1 4.51 0.757 %90 1 XC2 4.4 0.654 88% 1 

XA3 4.4 0.654 %88 2 XC1 4.31 0.701 86% 2 

XA5 4.38 0.747 %88 3 XC4 4.29 0.695 %86 3 

XA4 4.36 0.743 %87 4 XC3 4.2 0.757 84% 5 

XA2 4.13 1.036 %83 5 XC5 4.2 0.726 %84 4 

XA 4.36 0.654 %87 الثاني XC 4.28 0.568 %86 الثالث 

XB2 4.4 0.751 %88 1 87% 0.576 4.34 الالم رأس *** 
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 الفكري

XB3 4.4 0.72 %88 2 

XB4 4.4 0.721 %88 3 

XB1 4.38 0.86 %88 4 

XB5 4.33 0.739 %87 5 

XB 4.38 0.624 %88 االول 

 متغير النجاح االستراتيجي (2

( الى ان المعدل العام للمتوسطات الحسابية 8النتائج المستعرضة في الجدول ) يالحظ من  

( وبمستوى اجابة 0.483( وانحراف معياري بلغ )4.37جاح االستراتيجي مقداره )لمتغير الن

 النمو(, مما يدل على اهتمام الشركة المدروسة في بُعد 87%مرتفع جدا وبشدة اجابة مساوية لـ )

( 0.553( وانحراف معياري قيمته )4.43كونه حصل على المرتبة االولى بمتوسط حسابي بلغ )

(, من جانب اخر حصل بُعد البقاء على 89%تفع جدا واهمية نسبية بلغت )وبمستوى اجابة مر

( وبأهمية نسبية 0.596( وانحراف معياري بلغ )4.28المرتبة االخيرة بمتوسط حسابي قيمته )

االهتمام  ( وبمستوى اجابة مرتفع, مما يدل على اهتمام الشركة المدروسة في%86مساوية لـ )

 .ية من خالل تطوير قابلياتها في البقاء بعالم االعمالبتعزيز نمو حصتها االنتاج

 النجاح االستراتيجي( االحصاء الوصفي لمتغير 8الجدول )                           

 الفقرة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 %النسبية

ترتيب 

 االهمية
 الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

 %النسبية

ترتيب 

 االهمية

YA2 4.36 0.645 %87 1 YC2 4.6 0.58 92% 1 

YA4 4.29 0.815 %86 2 YC1 4.53 0.661 %91 2 

YA5 4.27 0.809 %85 3 YC3 4.4 0.72 %88 3 

YA3 4.24 0.743 %85 4 YC4 4.4 0.734 88% 4 

YA1 4.22 0.735 %84 5 YC5 4.22 0.795 84% 5 

YA 4.28 0.596 86% الثالث YC 4.43 0.553 %89 االول 

YB4 4.53 0.625 91% 1 
 النجاح

 االستراتيجي
4.37 0.483 %87 *** 

YB5 4.53 0.548 %91 2 

YB3 4.4 0.72 %88 3 

YB1 4.31 0.668 86% 4 

YB2 4.29 0.727 86% 5 

YB 4.41 0.509 %88 الثاني 

 

 خامساً: اختبار الفرضيات

 . اختبار فرضية االرتباط1

 راس المال الفكريوجود عالقة ارتباط ذات داللة بين تنص الفرضية الرئيسة االولى على )   

 (والنجاح االستراتيجي

( بين 0.802( الى وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية قدرها )9تستعرض نتائج الجدول )

 Cohen etفقا لمعيار )والنجاح االستراتيجي وهي عالقة قوية طردية و راس المال الفكري

al.,1983 مما يدل على اهتمام العينة المدروسة بتحسين  قدراتها المعرفية من اجل ضمان ,)

(, فضال عن 0.197تحقيق النجاح االستراتيجي, وهذا يتطلب منها تحسين امكانتها بمقدار )

جي وبواقع قوة تجاه ابعاد النجاح االستراتيلراس المال الفكري وجود عالقة ارتباط ايجابية 

اهتمام الشركة , مما يشير الى النمو( لبُعد 0.772الى ) البقاء( لبُعد 0.593ارتباط تراوحت بين )

, من اجل تحسين قدرتها على البقاءمن خالل  قدراتها على النمو والتغلغل داخل االسواقبتطوير 

 وتنبثق من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية هي:
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 ىالفرضية الفرعية االول

والنجاح راس المال البشري وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين بُعد وتنص على )

 (االستراتيجي بأبعاده )البقاء, والتكيف, والنمو

راس المال البشري ( الى وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بين بُعد 9تشير نتائج الجدول )

( أي بدرجة ثقة 0.01وى معنوية اقل من )( وعند مست0.676والنجاح االستراتيجي وقيمتها )

(, وهذا يدل على قوة وايجابية العالقة الطردية بينهما وما يدعم هذه النتيجة قيمة 0.99قدرها )

(Sig.(2-tailed فضال عن وجود عالقة ارتباط لبُعد ,) تجاه ابعاد النجاح راس المال البشري

( لبُعد النمو, مما يشير االمر 0.671قاء الى )( لبُعد الب0.476االستراتيجي بقيمة تراوحت بين )

قدرتها على الى اهتمام الشركة المعنية بتحسين فرص النمو الخاص بها واستثمارها بشكل يعزز 

 .تطوير راس مالها البشري

 الفرضية الفرعية الثانية

ح والنجاراس المال الهيكلي وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين بُعد وتنص على )

 (االستراتيجي بأبعاده )البقاء, والتكيف, والنمو

( بين بُعد 0.781( الى وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية مقدارها )9تشير نتائج الجدول )  

( أي بدرجة ثقة 0.01والنجاح االستراتيجي وعند مستوى معنوية اقل من )راس المال الهيكلي 

العالقة الطردية بينهما وما يدعم هذه النتيجة قيمة (, وهذا يدل على قوة وايجابية 0.99قدرها )

(Sig.(2-tailed من جانب اخر توجد عالقة ارتباط لبُعد ,) تجاه ابعاد النجاح راس المال الهيكلي

( لبُعد التكيف, مما يشير االمر الى 0.780( لبُعد البقاء الى )0.549االستراتيجي تراوحت بين )

النمو من اجل زيادة فرصتها على التكيف والبقاء في قدراتها على اهتمام الشركة المعنية بتطوير 

 .عالم االعمال

 الفرضية الفرعية الثالثة

والنجاح راس مال الزبون وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين بُعد وتنص على )  

 (االستراتيجي بأبعاده )البقاء, والتكيف, والنمو

راس مال الزبون القة ارتباط موجبة ومعنوية بين بُعد ( الى وجود ع9تشير نتائج الجدول )

( أي بدرجة ثقة 0.01( وعند مستوى معنوية اقل من )0.807والنجاح االستراتيجي وبلغت )

(, وهذا يدل على قوة وايجابية العالقة الطردية بينهما وما يدعم هذه النتيجة قيمة 0.99قدرها )

(Sig.(2-tailedفضال عن وجود عالقة ار ,) تجاه ابعاد النجاح راس مال الزبون تباط لبُعد

( لبُعد التكيف, مما يشير 0.722( لبُعد البقاء الى )0.656االستراتيجي بعالقة تراوحت بين )

بتحسين راس مال الزبون من خالل تطوير فرصها على التكيف االمر الى اهتمام الشركة المعنية 

 .اجل زيادة فرصة بقاء الشركة في السوق والنمو وبناء عالقات ايجابية مع الزبائن من

ومما تقدم اعاله يمكن القول قبول الفرضية البديلة الخاصة في الفرضية الرئيسة االولى والتي 

بأبعادها راس المال الفكري تنص على )وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية موجبة بين 

( والنجاح االستراتيجي بأبعاده زبونوراس مال ال, وراس المال الهيكلي, راس المال البشري)

(, ورفض الفرضية الصفرية التي 0.05)البقاء, والتكيف, والنمو( عند مستوى معنوية اقل من 

راس المال الفكري تنص على ) عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية موجبة بين 

( والنجاح االستراتيجي نراس المال البشري, وراس المال الهيكلي, وراس مال الزبوبأبعادها )

 (.0.05بأبعاده )البقاء, والتكيف, والنمو( عند مستوى معنوية اقل من 

 (N=45( مصفوفة االرتباط )9الجدول )                                 

 
رأس المال 

 البشري

رأس المال 

 الهيكلي

رأس مال 

 الزبون

رأس 

المال 

 الفكري

 النمو التكيف البقاء
 النجاح

 اتيجياالستر

رأس المال 

 البشري
1 .788** .821** .931** .476** .639** .671** .676** 

 **781. **780. **731. **549. **937. **849. 1 رأس المال 
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 الهيكلي

 **807. **722. **745. **656. **945. 1   رأس مال الزبون

رأس المال 

 الفكري
   1 .593** .750** .772** .802** 

 **829. **495. **650. 1     البقاء

 **929. **813. 1      التكيف

 **871. 1       النمو

 النجاح

 االستراتيجي
       1 

 . اختبار فرضية التأثير2

 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية

في  لراس المال الفكريوجود تأثير ذو داللة احصائية معنوية تنص هذه الفرضية على )  

 والنمو( والتكيف, البقاء,ي بأبعاده )النجاح االستراتيج

في النجاح لراس المال الفكري ( الى وجود تأثير معنوي 10تستعرض نتائج الجدول )

راس ه مارسين التأثير االيجابية الذي االستراتيجي بأبعاده )البقاء, والتكيف, والنمو(, وبالتالي فا

( مما يدل على ان 0.910واقع )سوف يعمل على تحسين النجاح االستراتيجي بالمال الفكري 

بمقدار وحدة واحد يؤدي الى تحسين النجاح االستراتيجي بمقدار  راس المال الفكريزيادة 

( 13.582( مساوية لـ )1.96( وقيمة حرجة اكبر من )0.067( وبخطأ معياري قدره )0.09)

مساهمة في تحقيق راس المال الفكري من اجل المما يدل على اهتمام الشركة المعنية في تطوير 

 النجاح االستراتيجي.

 
 في النجاح االستراتيجي بأبعادهراس المال الفكري ( الهيكل القياسي لتأثير 2الشكل )        

راس المال الفكري  ( الى ان 10( والمبينة في الجدول )2كما تشير النتائج المعروضه في الشكل )

من قدرة الشركة على تحقيق النجاح ( من العوامل التي تحد 0.829اسهمت في تفسير )

 (.0.171االستراتيجي مما يتطلب منها ان تحرص على تطوير امكاناتها بمقدار )

 في النجاح االستراتيجي بأبعادهراس المال الفكري ( نتائج االوزان المعيارية لتأثير 10الجدول )  

 مسار االنحدار
التقديرات 

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

النسبة 

 ةالحرج

 قيمة
2R 

االحتمالية 

(P) 

نوع 

 التأثير

راس 

المال 

 الفكري

<--- 
النجاح 

 االستراتيجي
 معنوي *** 0.829 13.582 0.067 0.910

 

 الخامسالمبحث                                             

 االستنتاجات والتوصيات                                     

 اوالً: االستنتاجات
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 االفراد لعينة المدروسة بنقل المعرفة وكفاءاتها بين العاملين من خالل تحفيزلاهتمام  هناك .1

 العاملين على المشاركة في دورات تدريبية تأهيلية متخصصة داخل وخارج البلد.

سة باتباع التوجيهات واالرشادات الضرورية من اجل االسهام في واهتمام الشركة المدر .2

 رق العمل داخل الشركة.بناء عالقات ايجابية مع ف

اهتمام الشركة بتبني البرمجيات المتخصصة من اجل دعم عملياتها الداخلية واتخاذ افضل  .3

 القرارات التي تسهم في تحسين قدرة وواقع الشركة في العمل الجماعي.

العاملين من خالل المشاركة في  االفراد العاملين سعي الشركة الى تطوير مهاراتت .4

 توجيه العاملين معنوية وفكريا ومهاريا.مجموعات العمل و

تسعى الشركة الى تحقيق رضا الزبائن المتعاملين معها من خال ضمان تلبية متطلباتهم  .5

 واالستجابة لها في ظل الظروف البيئة المتالحقة.

اهتمام الشركة بتحسين استراتيجياتها الخاصة بالدخول الى اسواق جديدة, وهذا يدل على  .6

ن قدرتها التنموية والعمل على تطوير خبرات العاملين في المشاركة باتخاذ اهتمامها بتحسي

القرارات, فضال عن الحرص على ادخال التنويع في منتجاتها لتلبية حاجات ومتطلبات السوق 

 الفعلية.

 

 ثانيا: التوصيات

 

العاملين لديها من خالل بناء قاعدة  إمكانات االفرادضرورة ان تهتم الشركة بتطوير  .1

بيانات خاصة بمهارات ومعرفة كل عامل من اجل الوقوف على اوجه القصور التي يعاني منها 

 الضرورية.العاملين واخضاعهم الى الدورات التدريبية 

الشركة بتقييم قدراتها بشكل دوري من اجل ضمان معالجة اوجه القصور ضرورة قيام  .2

 ا قدر االمكان.الذي تعاني منه والعمل على تحليل نقاط الضعف ومعالجته

يتعين على الشركة ان تهتم بأحداث تغييرات دورية في خططها واهدافها المحددة بغية  .3

 تطويرها بشكل مستمر والمالئمة مع المتطلبات والتغييرات البيئية المتطورة والمتغيرة بأستمرار.

من  نفيذ آليات ومنهجيات جديدة لمواجهة المنافسةتضرورة ان تعمل ادارة الشركة على  .4

 الشركات األخرى.

يالحظ من النتائج الى ضرورة ان تعد الشركة مجموعة من السيناريوهات الكفيلة في بناء  .5

خيارات بديلة من اجل تطوير قدرتها على تحقيق النجاح االستراتيجي والبقاء الى اطول مدى 

 ممكن في االسواق المستهدفة.

ايجابية مع فرق العمل من ضرورة ان تحرص الشركة المدروسة على بناء عالقات  .6

خالل تطوير قدراتها على تشجيع العاملين بفاعلية في بناء االنشطة الضرورية للشركة والتي 

 تسهم في بناء عالقات ايجابية بين العاملين.

 المصادر والمراجع

( اثر راس المال الفكري في ابعاد جودة 2016ابراهيم, بشرى عبد و تركي, سنية كاظم ) .1

سة تحليلية في شركة الزوراء , مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة , درا–السلعة 

 .48العدد.

( الرقمنة المستقبلية ودعم تأميم 2021الجبوري, فؤاد يوسف و عبد الحسن, ابتسام عباس ) .2

دراسة حالة في شركة التأمين الوطنية, المجلة العراقية للعلوم االقتصادية ,  –رأس المال الفكري 

 . 68, العدد.19لسنة ا
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